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Begreppet Elevhälsa

• Begreppet myntades i den statliga 

elevvårdsutredningen från år 2000.

• Ville komma bort från begreppet elevvård där 

skolan framstod som en behandlingsinstitution 

och istället ville man ha kraftfulla insatser för att 

främja hälsan

• Detta innebar ett byte från ett sjuk- till ett 

friskperspektiv



• Artikel 29 i barnkonventionen: utbildning skall 

utveckla barnets personlighet. 

• Elevhälsa börjar i klassrummet

• Mötet mellan eleverna och skolans vuxna det 

mest betydelsefulla för barnens fysiska och 

psykiska välbefinnande.



Fyra olika synsätt på elevhälsa.



De fyra olika synsätten

• Generella insatser utifrån en patogen inriktning: Focus är på ohälsa och arbetet 
inriktat på barn i   riskzon eller s.k. gråzonsbarn 

• Generella insatser utifrån en salutogen inriktning : Det beskrivs som att man är 
steget före, innan det händer något (proaktivt) 

• Särskilda insatser utifrån en patogen inriktning : Elevhälsa ses som 
individinriktade insatser som inriktas på de elever som inte mår bra, inte når 
kunskapsmålen eller har problem utifrån ett synsätt att det är elevens problem som 
ska utredas och åtgärdas. Orsaken till problemet anses ligga hos individen eller 
inom familjen

• Särskilda insatser utifrån en salutogen inriktning: Elevhälsa ses som särskilda 
insatser, som inriktas mot enskilda individer som inte mår bra eller inte når skolans 
kunskapsmål utifrån ett vidare och mer salutogent perspektiv. Svårigheter ses i 
relation till skolmiljön. Fokus är på barnets styrkor istället för dess svagheter. 



Hälsofrämjande elevhälsoarbete

• Innebär bland annat insatser för att skapa en skola 

som ger organisatoriska förutsättningar för såväl 

elevers som personals möjligheter till lärande och 

utveckling

• Insatser som omfattar hela skolmiljön d.v.s. inte 

endast klassrumsmiljön utan även miljöer som 

skolgård, (rastverksamhet), korridorer, 

omklädningsrum, toaletter, uppehållsrum och 

matsalsmiljö.



I

• Forskning visar att goda skolresultat höjer elevers 

självkänsla som i sin tur ger förutsättningar för 

psykisk och fysisk hälsa (välmående).



Elevhälsoteamet 

• Anders Kedhammar  - rektor 

• Speciallärare  Åsa Timan

• SVA-lärare

• Maria Malmgren - kurator 

• Annika Åkerlind Huldt - psykolog

• Laura Vera Ferchichi - skolsköterska 

• Amelie Hedberg Carlberg - skolläkare



Två former av stödinsatser 

• Extra anpassningar 

• Det måste inte fattas något formellt beslut om denna 
stödinsats. Anpassningar kan vara att hjälpa en elev med 
att planera och strukturera ett schema över skoldagen, 
eller ge extra tydliga instruktioner eller stöd för att sätta 
igång arbetet.

• Särskilt stöd insatser av mer ingripande karaktär 
som normalt inte är möjliga att genomföra för lärare 
och övrig skolpersonal inom ramen för den ordinarie 
undervisningen. Särskilt stöd beslutas av rektorn och 
dokumenteras i ett åtgärdsprogram 



Ansvarsfördelning

• Rektor 

• Rektor har det yttersta och övergripande 

ansvaret för elevhälsan på skolan. Beslut om 

stödinsatser och åtgärdsprogram fattas ytterst av 

rektor.

• Mentor 

• Mentor har ansvaret för eleven i det dagliga 

arbetet och för de åtgärder som sätts in när en 

elev får svårigheter att nå kunskapskraven



Elevhälsan börjar i klassrummet

• Alla pedagoger på skolan 

• Alla som arbetar på skolan ska uppmärksamma 
och stödja elever i behov av särskilt stöd och 
samverka för att göra skolan till en god miljö för 
utveckling och lärande. 

• Specialpedagog/Speciallärare 

• Specialpedagogens/speciallärarens övergripande 
uppgift är att identifiera och undanröja faktorer i 
undervisnings- och lärandemiljöerna som orsakar 
svårigheter för eleverna. 



• Skolkurator: 

Skolkuratorn har som uppdrag att arbeta främjande och 
förebyggande med psykosocialt arbete ute på skolorna.

• Skolpsykolog 

• Skolpsykologen ska arbeta i huvudsak förebyggande och 
hälsofrämjande; både på individ/grupp resp oranisatorisk nivå. 
Kan identifiera, utreda och bedöma förutsättningar för hälsa 
och lärande för alla elever. Handleder pedagoger och 
skolpersonal, har samtal med föräldrar och elever vid behov, 
kartlägger inlärningshinder, följer upp och utvärderar insatser i 
samarbete med elever, elevhälsa, skolledning, föräldrar och 
pedagoger. 

• Skolsköterska/Skolläkare 

• Skolsköterskan/skolläkaren ansvarar för riktade hälsobesök, 
registrerar och informerar avvikelser till föräldrar



Rutiner vid Elevhälsoarbete 

Steg 1 

Personalen uppmärksammar att en elev riskerar att inte utvecklas i riktning mot kunskapsmålen i 
läroplanen eller mot att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås. Extra anpassningar kan 
behövas. 

o Pedagogen ska samtala om eleven i arbetslaget, som stöttar och hjälper till att utveckla extra 
anpassningar. 

o Pedagogen ska identifiera svårigheter/ identifiera behov av utmaningar 

o Pedagogen och arbetslaget prövar olika pedagogiska metoder och förhållningssätt utifrån elevens 
specifika behov i skolsituationen. Elevens behov av stöd tillgodoses genom extra anpassningar. 

Åtgärderna skrivs in i elevens individuella utvecklingsplan i de årskurser där detta finns. 



Steg 2 

Stödet är inte tillräckligt. En utredning av elevens eventuella behov av särskilt stöd 
behöver göras skyndsamt. 

o Pedagogen tar kontakt med vårdnadshavare för att samtala om elevens behov 
av stöd. 

o Dokumentet ”Pedagogisk utredning” fylls i av klasslärare/mentor som ansvarar 
för att ta in information från övriga berörda pedagoger. Specialpedagog, 
skolsköterska, skolpsykolog eller kurator kan kontaktas för kort konsultation. 

o Klassläraren/mentorn kartlägger och analyserar situationen, i samråd med 
någon från elevhälsoteamet. 



Steg 3 
En anmälan till EHT görs och lämnas till specialpedagogen. 

o Den ansvariga pedagogen kallas till ett arbetsmöte med EHT kring elevens situation 
och vidare åtgärder. 

o Rektor (eller den rektor har delegerat ansvaret till) fattar beslut om det ska 
upprättas ett åtgärdsprogram (ÅP) . Beslut om att inte utarbeta ett ÅP ska 
dokumenteras skriftligt med angivelse om vilket lagrum beslutet grundar sig på och 
datum när beslutet fattades. Beslutet är överklagansbart. 
o Av programmet ska det framgå när åtgärderna ska följas upp och utvärderas och 
vem som är ansvarig för uppföljningen respektive utvärderingen. Eleven och elevens 
vårdnadshavare ska ges möjlighet att delta när ett åtgärdsprogram utarbetas. 

Om en utredning visar att en elev är i behov av särskilt stöd, ska han eller hon ges 
sådant stöd. Lag (2014:456). Eleven får särskilt stöd, i möjligaste mån inom klassens 
ram. Stödet kan ges av klasslärare/mentor, fritidspedagog, specialpedagog eller annan 
lämplig pedagog, utifrån elevens behov. 

o Arbetet med åtgärdsprogrammet genomförs, följs upp och utvärderas. 

o Nytt åtgärdsprogram upprättas/Åtgärdsprogrammet avslutas. 



Collaborative & Proactive Solutions

• CPS är ett samarbetsbaserat förhållningssätt till barn 
och ungdomar med problemskapande beteenden som 
utvecklats av Ross Greene.

• CPS utgår från att barn gör så gott de kan och att 
problematiska beteenden är ett resultat av brister i 
de kognitiva förmågor som barnet behöver ha för att 
hantera vardagliga utmaningar.

• att man kan nå långt med empati och ett kognitivt, 
humanistiskt förhållningssätt.

• Om barnet inte gör rätt måste det sakna några av de 
färdigheter som behövs för att hantera livets utmaningar 
på ett funktionellt sätt.”



Vilken är den viktigaste roll en vuxen kan 

spela i ett sådant barns liv?

• Utgå ifrån att barnet redan är motiverat, redan 

vet skillnaden mellan rätt och fel och redan har 

blivit tillräckligt.

• ta reda på vilka tankefärdigheter barnet saknar så 

att du vet vad du behöver lära honom/henne.



”Barn beter sig bra om de vill.”

• Det leder ofta till att den vuxne försöker få 

barnet att vilja bete sig bra genom de 

konsekvenser beteendet får – belöning när han 

beter sig rätt och bestraffning när han beter sig 

fel.

• Första steget i att använda konsekvenser

• Nästa steg brukar vara att berömma eller tjata



”Barn beter sig bra om de kan-Barnet gör så gott han kan”

• För att kunna hjälpa barnet behöver den vuxne ha 

kunskap om vilka kognitiva krav som ställs på 

barnet när han förväntas förstå och agera på ett 

åldersadekvat sätt i olika vardagliga situationer.

• Den kunskapen behöver sedan ses i relation till 

barnets kognitiva förmågor.



Lista över vad som kan vara svårt för barnet i 

de situationer där det problematiska 

beteendet sker
• Svårighet att hantera övergångar, att byta från 

en tankebana eller uppgift till en annan (byta 
kognitivt spår)

• Svårighet att uppbåda energi för att genomföra 
krävande, ansträngande eller tråkiga uppgifter

• Svårighet att förstå och göra saker i en logisk 
sekvens eller bestämd ordning • Bristande 
känsla för tid 

• Svårighet att tänka på flera saker eller idéer 
samtidigt 

• •Svårighet att vara fokuserad i målinriktad 
problemlösning 

• • Svårighet att föreställa sig tänkbara resultat 
eller konsekvenser av sina handlingar • 
Svårighet att föreställa sig flera olika lösningar 
på ett problem •

• Svårighet att uttrycka problem, behov eller 
tankar i ord •

• Svårighet att förstå det som sägs •

• Svårighet att tänka klart och inte styras av sina 
känslor i samband med frustration

• Kronisk irritabilitet och/eller oro som på ett 
betydande sätt hindrar förmågan till 
problemlösning • 

• Svårighet att se nyanser/konkret, , bokstavligt 
svart‐vitt tänkande

• Svårighet att avvika från regler, rutiner och 
ursprungliga planer • 

• Svårighet att hantera oförutsägbarhet, 
tvetydighet, osäkerhet och nyheter •

• Svårighet att byta från en ursprunglig tanke 
eller lösning till en annan/svårighet att anpassa 
sig till ändrade planer eller nya regler •

• Svårighet att se de tecken i en situation som 
tyder på att en handlingsplan behöver ändras • 
Oflexibla, felaktiga tolkningar eller förutfattade 
meningar (säger till exempel: alla är ute efter 
mig, ingen tycker om mig, du skyller alltid på 
mig, det är inte rättvist, jag är dum, det går 
aldrig bra för mig)



• Svårighet att uppmärksamma 
eller tolka sociala signaler på 
rätt sätt/svårt att uppfatta 
sociala nyanser • 

• Svårighet att påbörja samtal, ta 
sig in i grupper, få kontakt med 
människor eller har andra 
grundläggande sociala 
svårigheter • 

• Svårighet att söka 
uppmärksamhet på lämpligt 
sätt • 

• Svårighet att vara medveten 
om hur det egna beteendet 
påverkar andra människor, blir 
ofta överraskad av andras 
reaktioner på beteendet •

• Svårighet att sätta sig in i och 
förstå andras perspektiv eller 
sätt att se på saken •

• Svårighet att vara medveten 
om vilka intryck andra får av 
honom eller hur han uppfattas 
av andra



Hur går vi vidare med den här 

informationen??

• Tillsägelse ja – och sedan…

• Hur kan du som pedagog hjälpa barnet/ eleven att 

göra rätt ?

• Diskutera i arbetslaget. 


